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Estudando e Aplicando a História
Você se lembra do sonho da estátua que 

Deus deu a Nabucodonosor? No primeiro 
ano do reinado de Belsazar – portanto, an-
tes do domínio da Média-Pérsia – foi dado 
um sonho também a Daniel. Leia em sua Bí-
blia o capítulo 7 do livro de Daniel. A partir do 
verso 15, você pode acompanhar a interpre-
tação. Esse é um resumo do sonho, ou seja, 
a profecia que revela os eventos futuros re-
lativos ao povo de Deus. Depois da leitura, 
responda às perguntas a seguir:

Você sabia desse sonho dado a Daniel? 
Quem está falando a Daniel, ajudando-o a 
interpretar seu sonho? 
____________________________________
____________________________________

Introdução
No capítulo 7 de Daniel, Deus dá ao pro-

feta uma visão e lhe mostra um sonho per-
turbador repleto de criaturas de aparência 
estranha e assustadora. Primeiro o leão, 
em seguida o urso, depois o leopardo e por 
último uma besta semelhante a um dra-
gão com dez chifres no início, mas perde 
três e no lugar deles nasce um outro chi-
fre pequeno com olhos como os de ho-
mem e uma boca que falava com insolência 
(Daniel 7:8). Uau!

Ao observar a cena, Daniel viu tronos e o 
Ancião de Dias assentando-Se em Seu lugar. 
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“O reino dEle será um 
reino eterno; e todos os 
governantes O adorarão e 
Lhe obedecerão” 
(Daniel 7:27).

DOMINGO – 6 DE SETEMBRO

SÁBADO – 5 DE SETEMBRO

 Sonho 
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Estudando e Aplicando a História
Você se lembra do sonho da estátua que 

Deus deu a Nabucodonosor? No primeiro 
ano do reinado de Belsazar – portanto, an-
tes do domínio da Média-Pérsia – foi dado 
um sonho também a Daniel. Leia em sua Bí-
blia o capítulo 7 do livro de Daniel. A partir do 
verso 15, você pode acompanhar a interpre-
tação. Esse é um resumo do sonho, ou seja, 
a profecia que revela os eventos futuros re-
lativos ao povo de Deus. Depois da leitura, 
responda às perguntas a seguir:

Você sabia desse sonho dado a Daniel? 
Quem está falando a Daniel, ajudando-o a 
interpretar seu sonho? 
____________________________________
____________________________________

Por que Deus deu a Daniel um sonho que 
trouxe tanta perturbação a ele?
____________________________________
____________________________________

Sublinhe porções das passagens desta se-
mana que demonstram como os seres hu-
manos usam o poder e a autoridade.

Circule as palavras ou frases nesta pas-
sagem nas quais Daniel encontrou conforto.

Deus ainda hoje dá visões a pessoas so-
bre acontecimentos futuros no mundo? Ex-
plique sua resposta.
____________________________________
____________________________________

Que lição você pode aprender do modo como 
Daniel lidou com seu sonho perturbador?
____________________________________
____________________________________

A cena se passa num tribunal cósmico e os 
livros de registros da humanidade são aber-
tos (Daniel 7:9 e 10). A visão culmina num ato 
glorioso ao ser retirado o poder das quatro 
bestas e serem dados ao Filho do Homem – 
Jesus – o “poder, a honra e a autoridade de 
rei, a fi m de que os povos de todas as nações, 
línguas e raças O servissem” (Daniel 7:14), e 
o Seu reino durará para sempre.

Esse capítulo revela muito mais do que 
animais estranhos. Trata-se do desenro-
lar da história, a fi m de nos preparar para o 
 grande encontro com Deus e reavivar a es-
perança de vê-Lo em breve.

Introdução
No capítulo 7 de Daniel, Deus dá ao pro-

feta uma visão e lhe mostra um sonho per-
turbador repleto de criaturas de aparência 
estranha e assustadora. Primeiro o leão, 
em seguida o urso, depois o leopardo e por 
último uma besta semelhante a um dra-
gão com dez chifres no início, mas perde 
três e no lugar deles nasce um outro chi-
fre pequeno com olhos como os de ho-
mem e uma boca que falava com insolência 
(Daniel 7:8). Uau!

Ao observar a cena, Daniel viu tronos e o 
Ancião de Dias assentando-Se em Seu lugar. 

Introdução
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“O reino dEle será um 
reino eterno; e todos os 
governantes O adorarão e 
Lhe obedecerão” 
(Daniel 7:27).

DOMINGO – 6 DE SETEMBRO

SÁBADO – 5 DE SETEMBRO
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O Texto-Chave desta semana se encontra 
em Daniel 7:27, e mostra qual será o resul-
tado fi nal da profecia. É a promessa da volta 
de Jesus e do estabelecimento do Seu reino 
eterno. “Na Terra restaurada, morada dos 
justos, não haverá discórdia nem desconten-
tamento. Todo o Universo pulsará em com-
pleta harmonia. Todos os salvos obedecerão 
voluntariamente a Deus e habitarão em Sua 
presença para sempre” (CBA, v. 4, p. 918).

Essa é a maior e melhor notícia de todos 
os tempos! Você ainda é jovem, mas já deve 
ter percebido que a única solução para este 
mundo é a implantação do reino de Deus.

 As profecias registradas no livro de Da-
niel contam a história de reis e reinos que já 

passaram e apontam para o livramento defi -
nitivo do povo de Deus das garras do inimigo.

Uma grande batalha ainda está em anda-
mento. Cristo e Seus anjos e Satanás e os 
anjos rebeldes estão lutando para conquis-
tar você. O inimigo oferece apenas ilusão, 
e  nunca foi capaz de fazer absolutamente 
nada por você. Seu interesse é apenas des-
truir tudo o que Deus construiu. Por Sua vez, 
Jesus Se deu para que você fosse resgatado 
e tivesse a chance de viver eternamente ao 
lado dEle. E preparou um lugar maravilhoso 
porque o ama e deseja ter você lá.

Por que será que alguns ainda têm difi cul-
dade para escolher o lado certo?

TERÇA – 8 DE SETEMBROSEGUNDA – 7 DE SETEMBRO

Você Sabia?
• Muitas nações ao redor do mundo têm 

animais como símbolos nacionais. Por exem-
plo, o urso é o símbolo nacional da Rússia. 
A águia é o símbolo nacional dos Estados Uni-
dos. Pássaros majestosos e animais pode-
rosos são frequentemente escolhidos como 
símbolos nacionais, mas Jesus preferiu ser 
identifi cado com um cordeiro.

• Os detalhes dos animais descritos na 
profecia representam perfeitamente os im-
périos que se seguiram. O leão com asas 
de águia era um símbolo apropriado para 
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passaram e apontam para o livramento defi -
nitivo do povo de Deus das garras do inimigo.

Uma grande batalha ainda está em anda-
mento. Cristo e Seus anjos e Satanás e os 
anjos rebeldes estão lutando para conquis-
tar você. O inimigo oferece apenas ilusão, 
e  nunca foi capaz de fazer absolutamente 
nada por você. Seu interesse é apenas des-
truir tudo o que Deus construiu. Por Sua vez, 
Jesus Se deu para que você fosse resgatado 
e tivesse a chance de viver eternamente ao 
lado dEle. E preparou um lugar maravilhoso 
porque o ama e deseja ter você lá.

Por que será que alguns ainda têm difi cul-
dade para escolher o lado certo?

TERÇA – 8 DE SETEMBRO

Você Sabia?
• Muitas nações ao redor do mundo têm 

animais como símbolos nacionais. Por exem-
plo, o urso é o símbolo nacional da Rússia. 
A águia é o símbolo nacional dos Estados Uni-
dos. Pássaros majestosos e animais pode-
rosos são frequentemente escolhidos como 
símbolos nacionais, mas Jesus preferiu ser 
identifi cado com um cordeiro.

• Os detalhes dos animais descritos na 
profecia representam perfeitamente os im-
périos que se seguiram. O leão com asas 
de águia era um símbolo apropriado para 

Babilônia, tanto quanto o urso representa-
va a Média-Pérsia. Se comparar com um li-
vro de História, você vai perceber que todos 
os símbolos usados para representar os rei-
nos se encaixam.

• As quatro cabeças do leopardo repre-
sentavam os quatro generais de Alexandre, 
o Grande: Cassandro, Lisímaco, Seleuco e 
Ptolomeu, que assumiram o comando da 
Grécia.

• Em profecia, cada dia equivale a um ano.
• Todos os reinos apontados na profecia 

já entraram e saíram de cena. Está faltan-
do apenas a implantação do reino de Deus.
Por meio de Daniel, tudo foi revelado a nós!
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“O que ninguém nunca viu 

nem ouviu, e o que jamais 

alguém pensou que podia 

acontecer, foi isso o que Deus 

preparou para aqueles que 

O amam” 
(1Co 2:9)
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“Pouco antes da queda 
de Babilônia, quando  Daniel 

estava meditando nessas 
profecias, e buscando a Deus 

a fi m de compreendê-las, ele 
recebeu uma série de visões a 

respeito do surgimento e que-
da dos reinos. Com a primei-

ra visão, registrada em Daniel 7, 
Deus lhe deu a interpretação, mas 
nem tudo fi cou claro para o profe-
ta” (Os Ungidos, p. 236).

impactoimpacto
Versos de

68

Amós 3:7
João 15:15
João 17:8

QUINTA – 10 DE SETEMBRO

SEXTA – 11 DE SETEMBRO
A bendita esperança de Daniel 7 é que o 

Deus que habita no Céu e tem o futuro em 
Suas mãos Se importa com seres humanos 
fracos e pecadores ligados à Terra. Após 
ler esse capítulo, alguém pode se pergun-
tar por que Deus Se importaria em revelar 
uma mensagem destinada ao fi m dos tem-
pos para um profeta que nem podia compre-
ender o seu signifi cado.

A verdade é que Deus nos ama demais para 
nos deixar sem esperança nas mãos de ho-
mens e mulheres “poderosos” e dos reinos 
deste mundo. Por meio das profecias de Da-
niel, somos lembrados de que Ele é quem põe 
e tira os homens do poder. Sejam poderes po-
líticos ou espirituais, não importa o quão po-
derosos possam parecer ou quantas armas 
possam dispor, nunca poderão vencer o 
poder de Deus. Quando seu tempo che-
gar ao fi m, Deus os enterrará na história.

Daniel 7 e os quatro animais estra-
nhos nos lembram de que Jesus logo re-
tornará à Terra, que o Seu reino não terá 

e Jeremias 25:12. Qual é a mensagem cen-
tral dessas duas passagens?
____________________________________
____________________________________

Essas profecias e muitas outras foram co-
nhecidas e estudadas por Daniel e os judeus 
que tinham sido levados cativos pelos babilô-
nios. Eles leram cuidadosamente e oraram 
fervorosamente para Deus mostrar-lhes 
quando eles seriam libertados novamente. 
Foi em resposta a essas orações que Deus 
deu a Daniel uma série de visões que o aju-
daram a explicar o futuro do antigo Israel e 
do Israel espiritual, a todos que acreditam 
em Jesus e O aceitam como seu Salvador 
e Senhor.

Leia o capítulo 45 do livro Os Ungidos. 
Você terá uma ideia mais completa da ex-
periência pela qual passou Daniel quando 
recebeu essa série de visões.

Leia e marque em sua Bíblia os Versos de 
Impacto desta semana. Observe o cuidado 
de Deus em revelar Seus planos aos Seus 
fi lhos, conforme descrito no texto de Amós 
3:7. Quem Ele usa como intermediário para 
transmitir Suas mensagens?
____________________________________
____________________________________

Concentre-se por um momento em João 
15:15 e João 17:8. Jesus é a pessoa que está 
falando aqui. Para quem Ele está falando em 
João 15:15? E em João 17:8?
____________________________________
____________________________________

Em João 15:15, que coisa especial Jesus 
fez por Seus discípulos? 
____________________________________
____________________________________

Você acha que Jesus deseja fazer o mes-
mo por você?
____________________________________
____________________________________

QUARTA – 9 DE SETEMBRO

FLASH

A citação de Flash desta semana oferece-
nos alguns cenários que nos ajudam a en-
tender o dilema de Daniel. Leia Isaías 44:28 

ALÉM DO ESTUDO

Uma ilustração bem simples e atual para o signifi cado de profecia é spoiler. Você sabe o 
que isso quer dizer? É importante conhecer profecia? Não basta fazer o bem e viver de for-
ma semelhante a Jesus? Em que momento da profecia nos encontramos agora?



impacto
Versos de

Leitura da Semana
•  Os Ungidos, capítulo 45

SEXTA – 11 DE SETEMBRO
A bendita esperança de Daniel 7 é que o 

Deus que habita no Céu e tem o futuro em 
Suas mãos Se importa com seres humanos 
fracos e pecadores ligados à Terra. Após 
ler esse capítulo, alguém pode se pergun-
tar por que Deus Se importaria em revelar 
uma mensagem destinada ao fi m dos tem-
pos para um profeta que nem podia compre-
ender o seu signifi cado.

A verdade é que Deus nos ama demais para 
nos deixar sem esperança nas mãos de ho-
mens e mulheres “poderosos” e dos reinos 
deste mundo. Por meio das profecias de Da-
niel, somos lembrados de que Ele é quem põe 
e tira os homens do poder. Sejam poderes polí-
ticos ou espirituais, não importa o quão pode-
rosos possam parecer ou quantas armas 
possam dispor, nunca poderão vencer o 
poder de Deus. Quando seu tempo che-
gar ao fi m, Deus os enterrará na história.

Daniel 7 e os quatro animais estra-
nhos nos lembram de que Jesus logo re-
tornará à Terra, que o Seu reino não terá 

fi m e todos que estiverem prontos para en-
contrá-Lo viverão para sempre na presença 
do Ancião de Dias.

Refl ita sobre esta promessa, e que ela 
aqueça o seu coração: “Ele será descenden-
te do rei Davi; o Seu poder como rei cres-
cerá, e haverá paz em todo o Seu reino. As 
bases do Seu governo serão a justiça e o di-
reito, desde o começo e para sempre. No 
Seu grande amor, o Senhor Todo-Poderoso 
fará com que tudo isso aconteça” (Isaías 9:7).

e Jeremias 25:12. Qual é a mensagem cen-
tral dessas duas passagens?
____________________________________
____________________________________

Essas profecias e muitas outras foram co-
nhecidas e estudadas por Daniel e os judeus 
que tinham sido levados cativos pelos babilô-
nios. Eles leram cuidadosamente e oraram 
fervorosamente para Deus mostrar-lhes 
quando eles seriam libertados novamente. 
Foi em resposta a essas orações que Deus 
deu a Daniel uma série de visões que o aju-
daram a explicar o futuro do antigo Israel e 
do Israel espiritual, a todos que acreditam 
em Jesus e O aceitam como seu Salvador 
e Senhor.

Leia o capítulo 45 do livro Os Ungidos. 
Você terá uma ideia mais completa da ex-
periência pela qual passou Daniel quando 
recebeu essa série de visões.

Em João 15:15, que coisa especial Jesus 
fez por Seus discípulos? 
____________________________________
____________________________________

Você acha que Jesus deseja fazer o mes-
mo por você?
____________________________________
____________________________________
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COM

 OLHOS
OUTROS

“Predição é muito difícil, especialmente se é 
sobre o futuro.” – Niels Bohr

“Esse mundo tem sido tão bom para você que 
você deveria deixá-lo com tristeza? Existem 

coisas muito melhores à frente do que 
qualquer uma das que deixamos 

para trás.” – C. S. Lewis

ALÉM DO ESTUDO

Uma ilustração bem simples e atual para o signifi cado de profecia é spoiler. Você sabe o 
que isso quer dizer? É importante conhecer profecia? Não basta fazer o bem e viver de for-
ma semelhante a Jesus? Em que momento da profecia nos encontramos agora?
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